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بانک، موسسات اعتباري غيربانکي و  ولتي پستد  هاي دولتي، غيردولتي، شرکت جهت اطالع مديران عامل محترم بانک  

  .شود بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال مي

 با سالم؛

مصـوب  » پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت«وسيله  احتراماً؛ بدين

نگونه کـه مالحظـه   اهم. شود ضي ايفاد ميام مقتجهت استحضار و صدور دستور اقدمجلس شوراي اسالم  ١٣٩٧/ ٢/ ٣٠

م در خصوص حل و فصل مشـکالت  يو اتخاذ تصم يبه منظور بررسده است ي، مقرر گردقيالحا) ٦١(ماده فرمايند در  مي

 يها يف بدهين تکليي، تعين ماليم، تأمتما مهين يها طرح يانداز ل و راهيژه در موارد مربوط به تکمي، به ويديتول يواحدها

ل و رفـع  يستاد تسه«، يو معادن و رفع موانع صادرات يعيست، منابع طبيط زين رفع مشکالت مرتبط با محيمعوق و همچن

 ييهـا  هکارگروهمين راستا، در  متعاقباًو  ودشجاد ي، توسط دولت اآن يينامه اجرا نيين آيه و تدويته ازپس  »ديموانع تول

هـا و مؤسسـات اعتبـاري و     بانـک الحـاقي،  ) ٦٢(در مـاده   همچنـين  .دگردنتشکيل است استاندار يبه رها  در استاننيز 

با تسهيالت يا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهيل، حداکثر ظرف مدت يک ماه موافقـت   اند شده هاي حمايتي موظف صندوق

طبـق   ضمن آن کـه،  .م نمايندماده تسلي آنيا داليل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيأت موضوع تبصره  نموده و

ـ دال ،تسـهيل  کارگروهالت مصوب يتسه ينک با اعطامخالفت بادر صورت است شده مقرر  )٦٢(تبصره ماده  ل و مسـتندات  ي

در هـر   يو اقتصـاد  يمتشکل از خبرگان مورد وثوق بـانک  يأتيه، توسط الت موردنظرياستنکاف از پرداخت تسه يها برا بانک

الت مورد نظـر، مـورد   ياستنکاف از پرداخت تسه يل بانک برايکه دال يصورت در و قرار گيردارنظر و اظه يمورد بررس استان

   .گردد يالت مورد نظر به متقاضيتسه به پرداخت، بانک موظف مذکور واقع نشودأت يد هييتأ

خشنامه شـماره  مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد ب دستور فرمايندخواهشمند است  اهميت موضوع،با عنايت به 

ضـمن  يربانکي ابالغ شـده و  مؤسسه اعتباري غ /       ربط آن بانک ي واحدهاي ذيبه تمام، ١٣٩٦/       ٥/       ١٦مورخ  ٩٦/       ١٤٩١٥٣

 نظارت دقيقنيز  آن بر حسن اجراي ،يد مقتضاردر مومورد اشاره  يها گروهبا کار يو همکار قانوند مقدمات اجراي يتمه

  فد/ ٣٨٠٥٤٧٠/ .ديبه عمل آ
 

  کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

  اداره مطالعات و مقررات بانکي                       

  آبادي حميدرضا غني          عبدالمهدي ارجمندنژاد    

٣٨١٦         ٣٢١٥-٠٢
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  دارد 
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